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لماذا یعتبر المصرى صانعا / ١س
ألن اإلنسان المصرى  ؟للتاریخ

جعلتھ یؤثر  حمیدة یتصف بصفات
 وبناء التاریخ فى أحداث
 ذكراهللا تعالى قدو ،الحضارات

 بقولھ الكریم القرآن فى  مصر
 اهللا شاء إن مصر أدخلوا "تعالى
     " آمنین

المصریین فى  تأثیر أذكر / ٢س
  ؟ارة اإلنسانیة على مر العصورالحض

 بنى المصریون :  فى العصر القدیم*
 البشریة تاریخ فى عریقة حضارة أقدم

 والریاضیات الطب مجال فى وبرعوا
والزراعة  والتحنیط الفلك  و والھندسة

  . والفلسفة واآلثار والبناء
 مدینة  بنوا -: فى العصر الیونانى*

 حتالبطالمة أصب حكم األسكندریة خالل
  والعلم والفن للحضارة مركزًا

 تعتبر من التى االسكندریة جامعة  بنوا  -
  التاریخ عرفھا التى الجامعات أقدم

ظلت   التى االسكندریة مكتبة  بنوا -
  ھذا یومنا للثقافة حتى منارة

  انتشرت :  الرومانىفى العصر*
المسیحیة فى العالم حیث اشتھر الرھبان 

 قوىوالقساوسة المصریین بالت
  والتواضع والحكمة والفھم

ظھر كثیر من  - :فى العصر االسالمى
 مصر فى مختلف من العلماء المسلمین

ابن المجدى ، وابن ، " المجاالت مثل 
، وابن الھائم ، وابن یونس  المقشر

وغیرھم وبذلك أصبحت مصر .......... 
 األزھر  وجود-.  اإلسالمى منارة للفقھ

 یمثل قلعة والیزال الشریف الذى كان
  .عبر العصور اإلسالم

ضرب المصریون : فى العصر الحدیث
والدفاع عن أروع المثل فى الصمود  

  : والحریات الحقوق
 لتأسیس مجلس ١٨٨١ ثورة : فقامت-

  یحقق مطالب الشعبنیابى 
 من أجل االستقالل عن ١٩١٩ ثورة  - 

  بریطانیا
  ضد الملك المستبد ١٩٥٢ ثورة  -
 -زویل أحمد [ :من حیث العلماء*
 فاروق  -یعقوب مجدى -السید مصطفى 

  ] كثیرون حجى وغیرھم عصام الباز
  

  )٢٠١٥ -٢٠١٤(التربیھ الوطنیھ
  

  الصف االول الثانوى
 

            فى تكوین حدد العوامل التى أثرت ٣س  
 : عبقریة المكان؟شخصیة المصریةا  ال
 وملتقى ثالث قارات مصر قلب العالم  

 والبحر  ى البحر المتوسطتطل عل  و 
 ا ا الحمر

 فجر منذ :لوحدة والتجانس البشرىا  
      یتمیز المصرى والشعب تاریخ  ال

 بالرغم من تعرض ھشعب  حدة بوو
 ھناك ظل ، لكنھ كثیرة  لغزوات  مصرم

والمالمح و         فى الصفاتتجانس  
 ا  الخصائص

 الشعب المصرى :تواصل الحضارى  ال
ویتبادل معھا   نفتح على كل الشعوب  مم

  والحضارة ثقافةا ال
ظلت  :التحدیات والمخاطر الخارجیة 
        صر مطمعا للغزاة والمستعمرین مم

 وكثرة خیراتھا بب موقعھا المتمیزب بس
 ؟ماذا تعلم المصریون من النیل/ س 

   والكفاح الصبر والوحدة والتعاون* 
 الفیضانات واجھة مخاطر  لمم

 والحساب لزراعة والقیاسا* 
  فكانت  التأمل والتطلع إلى السماء* 
 لتأسیس علم الفلك نواة األولى ال
   نظام الحكم واإلدارة* 

تناول بإیجاز المواطنة عبر / ٢س
 وجدت ان منذ المواطنة وجدت ؟التاریخ
  مستمدة فھى،  البشریة والتجمعات الكیانات

 ویةالدیانات السماو  اإلنسانیة الطبیعة من
 علیھ المسیح السید تعالیم تضمنت حیث

 -  والمساواة العدل عن سامیة معانى السالم
 حیث المواطنة اإلسالم قواعد وضع كما 

 على تساوى االسالمیة الشریعة أكدت
 معاملةو والواجبات الحقوق فى المواطنین

 اختلفلت مھما بالبر واإلحسان الناس
  ظةملحو معتقداتھم أو وأجناسھم لوانھم أ

ھى  و:البیئة المادیة)أ: *  یشملالوطن: 
  المكان الذى یعیش فیھ المواطن

 وھى قیم المجتمع :البیئة المعنویة)  ب*
 وعاداتھ وتقالیده

  حدد سمات الشخصیة/٥س
  المصریھ؟

 ،بلد االنبیاء مصر   التدین -١
 یوسف سیدنا عاش على أرضھا

ثم   السالمماموسى علیھ وسیدنا
یم وھى تحمل مر جاءتھا السیدة

وآمن المصریون المسیح  السید
ودعا ،بالبعث واآلخرة  قدیما

  اخناتون إلى التوحید
 المصریین تعود : التسامح -٢

 تعایشو  اآلخرین احترام على
 مصر فى معا والمسلمون االقباط
  سویا یتعاونون طویلة قرون

 المصریون تمسك :العدل - ٣ 
 العدالةب یھتمون جعلھم بالدین
 الثورات ذلك على لدلی وخیر
  لیدافعوا المصریون بھا قام التى
 ثورة مثل الحریات عن فیھا
   العظیمة ینایر

المصریون   تعلم: الصبر -٤
الصبر من الزراعة والصبر على 

  الحكام المستبدین
 الضغوط من الرغمب :المرح-٥

 ذو فالمصرىالصعبة  والظروف
یحب النكت  مرحة شخصیة

  الفكاھةو
 المصرى یكن مل : اإلنفتاح-٦

 منفتحًا كان بل نفسھ على منغلقًا
 ظل لكنھ األخرى الثقافات على

  وتقالیده وعاداتھ بھویتھ متمسكا
 ھى :عرف المواطنة/ ١س

 یحددھا والدولة الفرد بین عالقة
 من،  ،القانون وینظمھا الدستور

 متبادلة وحقوق واجبات خالل
  ینالمواطن بھا  جمیع   یتمتع 

الدین أو اللغة بصرف النظر عن 
  .أو الجنس
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